Conheça as bases bíblicas da Visão 360 graus, de Eike Batista (p.172)
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De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o
olho não pode dizer para a mão: “Eu não preciso de você...”
(Coríntios. 12:20-21) + Efésios 4:11-12
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta
primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com
que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver
posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a
virem comecem a escarnecer dele, Dizendo: Este homem
começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que,
indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta
primeiro a tomar conselho sobre se com dez mil pode sair ao
encontro do que vem contra ele com vinte mil? De outra
maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores,
e pede condições de paz. (Lucas 14:28-32*)
Somente os que fazem o mal devem ter medo dos
governantes, e não os que fazem o bem. (Romanos 13:3a)
Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos
maus é cruel. (Provérbios 12:10 ) + Eclesiastes 3:18
Ele soube que o senhor está cortando a lã das suas ovelhas e
mandou lhe contar que os seus pastores estiveram com a
gente e não lhes fizemos nenhum mal. (1 Samuel 25:7a) +
Isaías 66:3
Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. (1
Timóteo 4:16)
- Vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao
povo: “Arranjem comida porque daqui a três dias vocês vão
atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o
Senhor, nosso Deus, lhes dará. (Josué 1:11) + Lucas 14:28-32
E o Senhor Deus disse: “Escreva em tábuas a visão que você
vai ter, escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que
possa ser lido com facilidade. (Habacuque 2:2) + Atos 8:3
Obedeçam às autoridades, todos vocês. Pois nenhuma
autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem
foram colocadas nos seus lugares por ele. (Romanos 13:10) +
Romanos 13:1-5
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Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o
que está fazendo. (João 7:4a) + Josué 7:19; 2 Samuel
18:13; Jeremias 32:10
O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é
humilde será respeitado. (Provérbios 29:23)

Aos que conseguirem a vitória eu darei o direito de se
sentarem ao lado do meu trono. (Apocalipse 3:21)
Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela
se torna forte e firme. (Provérbios 28:2a)
Aquele que estava sentado no trono disse: - Agora faço
novas todas as coisas! (Apocalipse 21:5a)
Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam
o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de
cada um. (Atos 2:45) + Provérbios 27:18
Agora escutem, vocês que dizem: “Hoje ou amanhã
iremos a tal cidade e ali ganharemos muito dinheiro!
Vocês não sabem como será a sua vida amanhã. (Tiago
4:13-14)
Tudo o que você tiver de fazer faça o melhor que puder.
(Eclesiastes 9:10)
Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho?
Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar
na companhia de reis. (Provérbios 22:29)
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Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de
engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para
atirarem flechas e grandes pedras; e propagou a sua fama até
muito longe; porque foi maravilhosamente ajudado, até que
se fortificou. (2 Crônicas 26:15*)
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Tomem cuidado com vocês mesmos para que não
percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a
recompensa completa. (2 João 1:8)
Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com
vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está
unido com a planta, assim também vocês podem dar
frutos se ficarem unidos comigo. (João 15:4)
Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a
sorte com os dados sagrados pode resolver a questão.
(Provérbios 18:18) + Jeremias 29:14
Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o
tempo você terá o seu lucro. Eclesiastes 11:1
Vocês receberam sem pagar; portanto, deem sem
cobrar. (Mateus 10:8b)
Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom
senso, mas não venda nenhum deles. (Provérbios 23:23)
+ Provérbios 5:23
Se você deixa o machado perder o corte e não o afia,
terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar
antes de agir. (Eclesiastes 10:10)

